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Nasze bramki SMS ...

Bramka sms dla firm | Smsy dla firm | API SMS
Aktualności:

Operator SMSC
Oferta bez limitu czasowego!
25% zniżki na start!
Sprawdź nasz cennik i załóż konto testowe. Pomagamy dostosować działanie

Czekają na Twoją firmę !!

bramki do Twojej firmy. Potrzebujesz w swojej firmie profesjonalnego
rozwiązania sposobu szybkiego kontaktu z klientami, kiedy chcesz informować

Testowanie bramki SMS

ich szybko przez sms:
Zamów konto testowe

wystawieniu lub nieopłaceniu faktury
nowych ofertach i promocjach
umówionych spotkaniach i wizytach
nowych zleceniach (np. firmy transportowe, punkty usługowe)
statusie transakcji lub przesyłki (np. kurierzy, sklepy internetowe)
spłacie raty kredytu
upływie terminu umowy

Aktualności

wezwaniach do zapłaty
różnych innych zdarzeniach

Operator SMSC

Możesz również stosować sms do autoryzacji, przy np.:

Oferta bez limitu czasowego!
25% zniżki na start!

odzyskaniu hasła do strony internetowej

Sms-y do innych krajów

sprawdzaniu czy zgadza się numer telefonu

Projekt sms-ów pogodowych
Monitoring serwerów RBL

Zakładanie konta testowego

Monitoring stron WWW
Historia zamówień

Serdecznie zapraszamy wszystkich do korzystania z naszej profesjonanej,
płatnej bramki smsowej dla firm. Bramka jest bardzo łatwa w konfiguracji i prosta

Zmiana raportów
Sms-y do Unii Europejskiej

w użyciu. Pomagamy naszym klientom zaprojektować sposób wykorzystania

Do 10 sms-ów z 1 wiadomości

bramki. Sami również projektujemy strony internetowe.

Raporty dzienne niecodzienne
Usuwanie polskich znaków

Unikalne funkcje bramki:

Odtworzenie treści wiadomości
Lista sms-ów oczekujących

Raport indywidualne i zbiorcze z wysyłki wiadomości

więcej ...

Bezpieczne konta i zabezpieczone połączenia z serwerami
Bezpłatne przekierowanie odpowiedzi SMS na email nadawcy
Bezpłatne przekierowanie odpowiedzi SMS na email dopisany
w treści sms-a.
Możliwość przekierowania zwrotnych połączeń telefonicznych od odbiorcy
SMS-a do nadawcy SMS-a (tylko dla bramek dedykowanych)
W sprawie kont testowych prosimy o kontakt poprzez formularz.
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Opis działania bramki sms

FAQ

OPINIE

KONTAKT

Testowanie bramki SMS
Zamów konto testowe

Jest kilka sposobów do korzystania z płatnej bramki SMSHURT.PL Do każdego
z nich potrzebne założenie konta w systemie oraz jego doładowanie
odpowiednimi środkami.
Wysyłanie SMS-ów przez formularz na stronie WWW
Konto email do wysyłania SMS-ów
Wysyłanie SMS-ów przez SMTP lub WWW (API)

Aktualności

Informacje techniczne bramki SMS
Operator SMSC

Jeśli jesteś zainteresowany bezpłatną konsultacją, jak wykorzystać
powiadamienie SMS-ami w Twojej firmie, napisz do nas
na bok@smshurt.com lub zadzwoń 22 188 51 44.

Oferta bez limitu czasowego!
25% zniżki na start!
Sms-y do innych krajów
Projekt sms-ów pogodowych

Przykłady zastosowań:

Monitoring serwerów RBL

Powiadomienia SMS - przykłady
Przypomnienia SMS - przykłady

Monitoring stron WWW
Historia zamówień

Autoryzacje SMS - przykłady

Zmiana raportów

Operator SMSC - bramka dla urządzeń

Sms-y do Unii Europejskiej
Do 10 sms-ów z 1 wiadomości
Raporty dzienne niecodzienne
Usuwanie polskich znaków

Pytania i odpowiedzi:

Odtworzenie treści wiadomości

Jaka jest najtańsza płatna bramka SMS?
Jaka płatna bramka SMS jest najlepsza?

Lista sms-ów oczekujących
więcej ...

Jak 1 wiadomość jest dzielona na osobne sms-y?
Jak wpisywać numery telefonów?
Wysyłanie SMS przez SMTP - dokumentacja API
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BRAMKA SMS

JAK TO DZIAŁA?

PRZYKŁADY

API

CENNIK

LOGOWANIE

REGULAMIN

Przykłady zastosowań

FAQ

OPINIE

KONTAKT

Testowanie bramki SMS
Zamów konto testowe

Powiadomienia SMS - przykłady
Przypomnienia SMS - przykłady
Autoryzacje SMS - przykłady
Operator SMSC - bramka dla urządzeń
Aktualności

Jeśli jesteś zainteresowany bezpłatną konsultacją, jak wykorzystać SMS w
Twojej firmie, napisz do nas na bok@smshurt.com lub zadzwoń 22 188 51 44.

Operator SMSC
Oferta bez limitu czasowego!

Jak to działa:

25% zniżki na start!

Wysyłanie SMS-ów przez formularz na stronie WWW

Sms-y do innych krajów

Konto email do wysyłania SMS-ów

Projekt sms-ów pogodowych

Wysyłanie SMS-ów przez SMTP lub WWW (API)
Informacje techniczne bramki SMS

Monitoring serwerów RBL
Monitoring stron WWW
Historia zamówień

Pytania i odpowiedzi:

Zmiana raportów

Jaka jest najtańsza płatna bramka SMS?

Sms-y do Unii Europejskiej

Jaka płatna bramka SMS jest najlepsza?

Do 10 sms-ów z 1 wiadomości

Jak 1 wiadomość jest dzielona na osobne sms-y?

Raporty dzienne niecodzienne

Jak wpisywać numery telefonów?

Usuwanie polskich znaków

Wysyłanie SMS przez SMTP - dokumentacja API

Odtworzenie treści wiadomości
Lista sms-ów oczekujących
więcej ...
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API SMS

Udostępniamy bezpieczny dostep do wysyłania wiadomości SMS poprzez API
SMS protokołami SMTP i HTTP (bardzo prosta konfiguracja).
Prosimy o kontakt wszystkich zainteresowanych.

Regulamin-bramki-SMSHURT.pdf
Wysyłanie SMS przez SMTP - dokumentacja API.pdf

Czekają na Twoją firmę !!

Wysyłanie przez API HTTP
Testowanie bramki SMS

Jaka jest najtańsza płatna bramka SMS?

Zamów konto testowe

Jaka płatna bramka SMS jest najlepsza?
Jak 1 wiadomość jest dzielona na osobne sms-y?
Jak wpisywać numery telefonów?
Wysyłanie SMS przez SMTP - dokumentacja API

Aktualności

Operator SMSC
Oferta bez limitu czasowego!
25% zniżki na start!
Sms-y do innych krajów
Projekt sms-ów pogodowych
Monitoring serwerów RBL
Monitoring stron WWW
Historia zamówień
Zmiana raportów
Sms-y do Unii Europejskiej
Do 10 sms-ów z 1 wiadomości
Raporty dzienne niecodzienne
Usuwanie polskich znaków
Odtworzenie treści wiadomości
Lista sms-ów oczekujących
więcej ...
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Nasze bramki SMS ...

Regulamin bramki SMSHURT.COM

1. Korzystanie z Bramki SMS oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z
niniejszego regulaminu.
2. Wysyłanie sms-ów na numery zagraniczne powoduje naliczenie za nie
opłat zgodnych z cennikiem i przeliczenie pozostałej kwoty na ilość
pozostałych sms-ów na Polskę
3. Bramka SMS Hurt służy do kontaktu pomiędzy firmą a jej klientami,

Czekają na Twoją firmę !!

partnerami, współpracownikami lub innymi osobami, przez nich,
poleconymi. Bramka nie służy do SPAM-u czyli wysyłania masowych

Testowanie bramki SMS

wiadomości do zupełnie nieznanych lub losowo wybranych osób. W takich
przypadkach nie gwarantujemy, że wiadomość będzie dostarczona do

Zamów konto testowe

odbiorcy.
4. Treść sms-ów nie może być anonimowa, odbiorcy muszą wiedzieć lub
domyślać się kto się z nimi kontaktuje poprzez wysłanego SMS-a.
5. SMS-y o identycznej treści można wysyłać pojedyńczo, w ilości nie
większej niż 100 sztuk na godzinę. Daje to nam możliwośc zareagowania
na skargę odbiorców na SPAM. (Patrz punkt nr 2.) Skargi na SPAM mogą
spowodować wyłączenie konta.

Aktualności

6. Użytkownik może świadczyć, przez bramkę, usługi SMS innym podmiotom,
ale nie wolno mu przekazywać im danych dostepowych do swojego konta.
Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie niniejszego
regulaminu przez inne osoby korzystające z jego konta.
7. Wszystkie raporty wysłania wraz z treścią wiadomości są archiwizowane.
8. Wszystkie połączenia z naszymi serwerami są logowane. W przypadku

Operator SMSC
Oferta bez limitu czasowego!
25% zniżki na start!
Sms-y do innych krajów

jakichkolwiek ataków na nasze serwery, blokujemy numery IP, z ktorych

Projekt sms-ów pogodowych

nastąpił atak lub próba włamania do systemu.

Monitoring serwerów RBL

9. Zabronione jest wysyłanie treści obraźliwych lub wulgarnych, oraz innych
mogących naruszać prawa odbiorców.
10. Zabronione jest wysyłanie SMS-ów na płatne numery GSM (np. typu
Premium)
11. Zabronione są wszelkie próby wykorzystania bramki sms-owej do

Monitoring stron WWW
Historia zamówień
Zmiana raportów
Sms-y do Unii Europejskiej

przedsięwzięć powszechnie uważanych za nieuczciwe, np. namawianie

Do 10 sms-ów z 1 wiadomości

odbiorców na dzwonienie na płatne numery

Raporty dzienne niecodzienne

12. Użytkowanie Bramki SMS niezgodnie z regulaminem może skutkować
natychmiastowym zablokowaniem konta, bez prawa do odszkodowania.
13. Skargi odbiorców mogą spowodować zablokowanie konta użytkownika.
14. Pierwsze ponowne włączenie konta jest bezpłatne, ale kolejne mogą

Usuwanie polskich znaków
Odtworzenie treści wiadomości
Lista sms-ów oczekujących
więcej ...

wymagać specjalnej, dodatkowej opłaty manipulacyjnej. Możemy również
odmówić reaktywacji wyłączonego konta.
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FAQ - pytania i odpowiedzi

Jaka jest najtańsza płatna bramka SMS?
Ustalając naniższą cenę 1 sms-a na poziomie 3 gr brutto dołączyliśmy do
najtańszych bramek sms-owych w Polsce i na Świecie.
18 Jan 2013

Jaka płatna bramka SMS jest najlepsza?

Czekają na Twoją firmę !!

Najlepsza bramka SMS to taka, która posiada kilka takich ważnych funkcji:

Testowanie bramki SMS

raporty z każdego wysłanego sms-a (co i kiedys się z nim dalej stało po

Zamów konto testowe

wysłaniu)
raporty zbiorcze na każde żądanie, dostępne online
zwrotny routing do nadawcy, ew. odpowiedzi wysyłanych przez odbiorcę
sms-a
bezwględne bezpieczeństwo przy połączeniach z serwerm sms oraz przy
przechowywaniu danych klientów (szyfrowanie połączeń SSL i danych na
serwerze)

Aktualności

przypomnienia o potrzebie doładowania konta i osiąganiu wykupionych
limitów

Operator SMSC

krótki czas dostarczania sms-a do odbiorcy
najlepsza bramka sms to taka, która jest bardzo prosta w obsłudze

Oferta bez limitu czasowego!
25% zniżki na start!
Sms-y do innych krajów

18 Jan 2013

Jak 1 wiadomość jest dzielona na osobne sms-y?

Projekt sms-ów pogodowych
Monitoring serwerów RBL
Monitoring stron WWW

Jak wiele osób już wie a inni się domyślają, zarówno każdy telefon gsm, jak i
bramka sms, dzielą dłuższe wiadomości na kilka sms-ów. Wyjaśnimy jak to
odbywa się na naszych bramkach sms.
Kazdy zbyt długi sms jest wysylany jako "mulipart mesage", wtedy we

Historia zamówień
Zmiana raportów
Sms-y do Unii Europejskiej
Do 10 sms-ów z 1 wiadomości

wszystkich nowych telefonach pojawia sie jako 1 sms.

Raporty dzienne niecodzienne
Usuwanie polskich znaków

Przykład podziału bez użycia polskich znaków:

Odtworzenie treści wiadomości

1

160 znaków

1 sms

2

306 znaków

2 sms-y

3

459 znaki

3 sms-y

4

612 znaków

4 sms-y

5

765 znaków

5 sms-ów

Lista sms-ów oczekujących
więcej ...

Przykład podziału z użyciem polskich znaków (wystarczy 1 polski znak):
1

70 znaków

1 sms

2

136 znaków

2 sms-y

3

204 znaki

3 sms-y

4

272 znaki

4 sms-y

5

340 znaków

5-sms-ów

niektóre znaki specjalne zajmują 2 znaki w sms-ie, przykłady:
^

CIRCUMFLEX ACCENT

{

LEFT CURLY BRACKET

lewy nawias klamrowy

}

RIGHT CURLY BRACKET

prawy nawias klamrowy

\

REVERSE SOLIDUS (BACKSLASH)

[

LEFT SQUARE BRACKET

~

TILDE

tylda

]

RIGHT SQUARE BRACKET

prawy nawias kwadratowy

|

VERTICAL BAR

pionowa kreska

€

EURO SIGN

znak Euro

ukośnik
lewy nawias kwadratowy

Każdy odstęp (spacja, tabulator) czy przejście do nowej linii (enter), są
również znakami, liczonymi do długości sms-a.
Użycie w wiadomości polskich znaków skraca długośc sms-a ze 160 znaków
do zaledwie 70 znaków. Dokładny opis kodowania polskich znaków jest
dostępny na stronie Wikipedia.
Najlepszym sposobem na sprawdzenie podziały jest wysłanie wiadomości
tylko do jednego odbiorcy, np. samego siebie, i sprawdzenie za chwile, w
statystykach, na ile sms-ów bramka go podzieliła.
To nie aparat telefoniczny lub modem decyduje o podziale wiadomości na
sms-y. On tylko przekazuje zlecenie dostarczenia tej wiadomości do operatora
gsm. Wiadomość o podziale dostarcza operator.
18 Jan 2013

Jak wpisywać numery telefonów?
Każdy numer na który ma być wysłany sms, musi mieć 9 cyfr i nie może
zawierać żadnych innych znaków lub spacji. Numery powinny być oddzielone
od siebie znakiem Enter, czyli być umieszczone jeden pod drugim.
Przykłady prawidłowo wpisanych numerów telefonów:
598994585
598 994 585
598-994-585
598994585
+48 598994585

Prawidłowe numery można zapamietać w szablonie wysyłki sms.
Nieprawidłowe numery nie zostaną zapamiętane w szablonie i sms-y nie
zostaną na nie wysłane.
19 Jan 2013

Wysyłanie SMS przez SMTP - dokumentacja API
1. Każdy uzytkownik otrzymuje konto na serwerze pocztowym
SMSHURT.PL
2. Aby wysłać sms-a za pośrednictwem takiego konta należy:
1. Wysłać przez nasz serwer SMTP wiadomość pocztą elektroniczną
na adres email 48XXXXXXXXX@smshurt.pl, adres email musi być
w polu "Do:" wiadomości.
2. Przy wysyłaniu każdej wiadomości wymagana jest autoryzacja
SMTP.
3. XXXXXXXXX to 9 cyfrowy numer telefonu, na który wiadomość ma
zostać wysłana.
4. Treść maila jest treścią docelowej wiadomości sms. Pole "Temat:"
jest całkowicie ignorowane i jego treśc nie jest wysyłana sms-em.
3. Po każdej wysłanej wiadomości nadawca otrzymuje mailem raport. Maile
gromadzą się w skrzynce pocztowej na serwerze "smshurt.pl" i mogą
być automatycznie przekierowane na inny adres lub można je pobierać
przy pomocy dowolnego programu do poczty POP3.
4. Nazwa serwera POP3/SMTP to: smshurt.pl
5. Porty serwera SMTP to: 25, 587 oraz 465
6. Porty serwera POP3 to: 110 i 995
7. Numery nadawcy sms-ów to numery naszych bramek sms-owych, nie
mamy stałych numerów, numeracja może się zmieniać, stąd stanowczo
zalecamy podpisywanie każdej wiadomości, np. nazwą firmy i numerem
telefonu.
8. Każda odpowiedż odbiorcy na sms-a otrzymanego od nadawcy, jest
dostarczana, bez opłaty, do nadawcy, pocztą elektroniczną, identycznie
jak raport wysłania wiadomości.
9. Każda próba oddzwonienia na numer z którego sms został wysłany,
polączy odbiorcę sms-a z automatyczną informacją, że dodzwonił się do
systemu SMSHURT.COM, że może się skontaktować z nadawcą poprzez
wysłanie mu zwrotnego sms-a przez bramkę.
10. Z bramki SMS poprzez SMTP można korzystać zarówno przy pomocy
skryptów i aplikacji WWW, jak i przy pomocy programów pocztowych typu
Outlook.
Dokumentacja w postaci PDF w dziale "Pliki do pobrania"

18 Feb 2013

Wszelkie pytania prosimy kierować pocztą elektroniczną na
adres bok@smshurt.com
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Opinie klientów

Czekamy na Twoją opinię o naszym serwisie! Opinie będą zamieszczane na
naszych stronach z zachowaniem Twojej anonimowości, nie narażając Cię na
spam. Szczególnie zapraszamy wszystkich programistów, którzy korzystają z
naszych usług, aby reklamowali się na tej stronie.

Bardzo solidna firma
Z bramki korzystamy od kilku lat i nigdy nie musieliśmy składać żadnych

Czekają na Twoją firmę !!

reklamacji. Bramka SMSHURT obsługuje wielu naszych klientów. Jesteśmy
producentem oprogramowania dla firm.. Specjalizujemy się w obsłudze firm

Testowanie bramki SMS

transportowych. Jesteśmy bardzo zadowoleni z usług firmy WEBMEDIA
Polska i polecamy tą firmę jako solidnego partnera biznesowego.

Zamów konto testowe

Paweł Korczak INFO-KOR http://info-kor.pl

Opinie klientów WEBMEDIA Polska
Napisz swoją opinię

Aktualności

Opinie przyjmowane są jedynie od użytkowników naszego serwisu.
Operator SMSC

Imię i nazwisko:

Oferta bez limitu czasowego!
25% zniżki na start!

Email (nazwa użytkownika w naszym serwisie):

Sms-y do innych krajów
Projekt sms-ów pogodowych

Twoja opinia o naszym serwisie:

Monitoring serwerów RBL
Monitoring stron WWW
Historia zamówień
Zmiana raportów
Sms-y do Unii Europejskiej
Do 10 sms-ów z 1 wiadomości
Raporty dzienne niecodzienne

Rodzaj prowadzonej działalności:
Napisz w jakiej działalności wykorzystujesz powiadamianie sms-ami. Jeśli jesteś
programistą i robisz aplikacje wykorzystując sms-y, napisz tu co robisz, i jak firmy
mogą się z Tobą kontaktować. Będziemy polecać Cię naszym klientom.

Usuwanie polskich znaków
Odtworzenie treści wiadomości
Lista sms-ów oczekujących
więcej ...

Wyślij
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Kontakt

WEBMEDIA POLSKA
00-113 Warszawa, E. Plater 53
bok@smshurt.com
tel. (22) 188 51 44
We speak polish, english,

Czekają na Twoją firmę !!

german and russian.

Testowanie bramki SMS

Jako Internet Provider działamy już od 20 lat. Nasza usługa STAT4U jest

Zamów konto testowe

rozpoznawalna na całym świecie. Od 5 lat usługi sms świadczyliśmy tylko dla
naszych stałych klientów jako usługę wewnętrzną, a od 2013 roku każdy już
może skorzystać z tej usługi.
Niektórzy klienci są z nami do 20 lat. Dołącz do nas. Serdecznie zapraszamy.
Aktualności

Operator SMSC
Oferta bez limitu czasowego!
25% zniżki na start!
Sms-y do innych krajów
Projekt sms-ów pogodowych
Monitoring serwerów RBL
Monitoring stron WWW
Historia zamówień
Zmiana raportów
Sms-y do Unii Europejskiej
Do 10 sms-ów z 1 wiadomości
Raporty dzienne niecodzienne
Usuwanie polskich znaków
Odtworzenie treści wiadomości
Lista sms-ów oczekujących
więcej ...
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